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ӨЗЕКТІЛІГІ  

ТӘЖІРИБЕЛІК МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

 Көркем мәтін қоршаған ортаны тануға, социумдағы түрлі

мәселелермен танысуға, адамдардың қарым-қатынасын

түсінуге, өзін-өзі түсінуге, қоғамдағы өз рөлін түсінуге, осы

әлемде өмір сүруге үйретеді.

 Көркем мәтінді оқуда зерттеушілік дағдыларды дамыту жаңа

білімді іздеу, сыни ойлауды дамыту, шығармашылық

қабілеттерін дамыту, заманауи әлемде мәселелерді шешу

дағдысын дамытуды көздейді.



 Мақсаты - Халықаралық Бакалавриатта табысты оқу
үшін оқушыларды сын тұрғысынан ойлау
стратегиялары арқылы көркем шығарманы зерттеу
дағдыларына үйрету. 

 Зерттеу нысаны: орта буын : МУР бағдарламасының
7-9 сынып оқушылары

 Күтілетін нәтиже:

 - мәселені анықтауға үйренеді;

 - мәселе бойынша жоғары деңгейлі сұрақтар қою;

 - басты ақпаратты анықтау;

 - Өз әрекетінің нәтижесін шығару.



ШЕКТЕУШІ ФАКТОРЛАР

мәтіннен
мәселені
көре білу

көркем
мәтінді
оқуда

сұрақтар
қоя білу

басты
ақпаратты
анықтай

білу

жұмыс 

нәтижелерін

тұжырымда

й білу



ЗЕРТТЕУ СҰРАҚТАРЫ

Зерттеудің басты сұрағы:

-көркем мәтін негізінде оқушыларды жеке

зерттеу жүргізуге қалай үйретуге болады?

Қосымша сұрақтар: 

-зерттеу дағдыларын дамытудың қандай 

әдістері бар? 

-көркем мәтінді оқуда сын тұрғысынан 

ойлау стратегиялары зерттеу дағдыларын 

қалай дамытады? 



ЗЕРТТЕУ ҚАТЫСУШЫЛАРЫ

Сынып 7 8 9 Барлығы

Оқушылар
саны

37 36 23 96



ЭТИКАЛЫҚ НОРМАЛАР

Даму бойынша директор орынбасарының рұқсаты;

 Зерттеу қатысушылары туралы мәліметтердің бүтіндігі 

және құпиялылығы;

 Зерттеу ерікті түрде жүргізілді;

Сабақтарда диктофон, фотоаппарат және бейнекамераны 

қолдануға рұқсат;

Псевдонимдер мен  лақап аттарды қолдану;

 Зерттеу мәліметтері кодталған жеке компьютерде 

сақталды.



МӘЛІМЕТТЕР ЖИНАУ

• Бақылау

• Зерттеу дағдыларын анықтау сауалнамасы;

• Оқушылар арасындағы сауалнама;

• Оқушылар рефлексиясы;

• Оқушылардың жазбаша және ауызша жұмыстары;

• Көлденең жоспарлау мұғалімдерінің коллаборативті 

бірлескен жұмысы



ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ



• Ментальды карта 
құрастыру;

• «Инсерт» , кластер;

• «Фишбоун», «Борт  
журналы»;

• Мәтінге эмоционалды
кіру

Мәселені
анықтау
дағдысы

•Блум таксономиясы
бойынша сұрақтар
құрастыру;

• «Ойлаудың алты
қалпағы» стратегиясы;

•«Екіжақты күнделік» 
жүргізу

• Концептуалды кесте
құрастыруы

Жоғары деңгейлі
сұрақтар
құрастыру
дағдысы

•Мәтіндегі детальдарды
іздеу;

•Деректі, концептуалды
және астарлы мағыналы
ақпаратты іздеу.

•Кейіпкердің маршрут 

парағы;

Басты
ақпаратты
анықтау
дағдысы

• Жанрды стильдендіру
(шығармашылық
жобалар);

• Жазушы
шығармалары
бойынша эйдос-
конспект;

• Написание ЕЕ в ДП
Шығармашылық
жұмыстар жазу
дағдысы

• Ғылыми жобалар
конференциясына қатысу;

• Презентация 

• Постерлер

• Рефлексивті күнделік

Зерттеу
жұмысының
нәтижелерін
рәсімдеу
дағдысы

МУР –де оқушылардың зерттеушілік дағдыларын дамытуда қандай сын 

тұрғысынан ойлау стратегияларын қолдану ұсынылады? 



БҰЛ ӘДІСТЕР МЕН СТРАТЕГИЯЛАРДЫҢ

ТИІМДІ ЕКЕНІН БІЗ ҚАЛАЙ ТҮСІНДІК?

 МYP –дегі мәтіндермен жұмыстың түрлері

қарастырылып, әдістер кешені жасалды (негізгі

мектеп, 7-9 сыныптар);

 Бақылау және емтихан жұмыстарының нәтижелілігі

көтеріледі;

 Оқушылардың зерттеушілік және жобалау қызметінің

белсенділігі артты. 



ЕМТИХАН НӘТИЖЕЛЕРІ

NISA 2019 WORLD 2019 NISA 2018 WORLD 2018 NISA 2017 WORLD 2017

RUSSIAN A: 
Lang and 
Literature HL 

6 5.9 5,55 5,63 6,2 6,13

RUSSIAN A: 
Lang and 
Literature SL 

5.77 5.74 5,34 5,37 5,97 5,63



ДИДАКТИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛ



ОҚУШЫЛАР ЖҰМЫСЫ



САБАҚТАРДАН ЖАҢАЛЫҚТАР

«Евгений Онегин» романы бойынша

«Борт журналын» толтыру

Записи в «Бортовом журнале»  

«Человек в футляре» әңгімесі бойынша ментальды

карта толтыру

Жоғары деңгейлі сұрақтар құрастыру «Дочь Бухары»повесі бойынша әЕкіжақты күнделік» 

толтыру
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